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 : אגודת מתיישבי שריד שם האגודה

 __5: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   13.02.19: ____ תאריך הישיבה

דורון  ,גליה מירום, יוסי ריגלר, יורם שטיינברגשי סלוצקי, :  שמות המשתתפים בישיבה
  זבולון.

 .(אגודההיבל )מנהלת  -: שמרית טרגןמוזמנים 
 יוסף, רעיה קליין, ערן רייכל.-, עמיקם בןחיה וולפר :אינם נוכחים

 
 

 סדר היום של הישיבה:
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 אישור תקציב שוטף לאגודת מתיישבי. .2

 .והועד המקומי קביעת תאריך לאסיפה כללית להצגת תקציב האגודה .3

 דיון בבעיית כלבים משוטטים ביישוב. .4
 
 
 

 דיון והחלטות:
 

 :השקעות לאגודת מתיישבי אישור תקציב .1
 .2019הוצגה לוועד הצעה לתכנית השקעות של האגודה לשנת בישיבה קודמת 

 בתכנית הוצגו המקורות הכספיים של האגודה שהם: 
 ( 30תקציב השקעות  ₪:)ממיסי האגודה לתושב נצבר    

    ₪  550,000 -כ            

  (:2021)מועצתי לניצול עד תקציב חומש שלישי    
    (*)מועצה ללא מצ'ינג 120,000 -נגישות ובטיחות             
    (*)מועצה ללא מצ'ינג₪  59,000 -תקציב "ירוק"             
    מועצה. 282,000יישוב,  282,000 -חומש כללי             
 ( גיוס למען מועצה דתית:)שיפוץ בית עלמין    

 ₪  100,000 -כ            
    

 ** מצ'ינג = שקל מול שקל )השתתפות שוות ערך של היישוב(. 
 

 המטרה השנה היא לפרוס את ההשקעות ולנסות לטפל ברוב אגפי ותחומי היישוב.
 הם: ומתוכם לתעדף במה נשקיע השנה התחומים שבכוונתנו להתמד 

  :ומבני ציבור תשתיות
כיוון שהיעדר סבכת פלדה תשומת לב מרבית  דורש - 5 תעלות הניקוז לאורך כביש

 .סכנה וחוסר נוחות לציבור הרחב מהווה
 תיקון האבן המשתלבת ששקעה.  -מדרכות אבן משתלבת בהרחבה 

 הגג ישן מאוד וקיימת נזילה קבועה לתוך הגן.  –גג מבנה גן אילן 



 
 

סוף גזם, ואשר חסר כלי המאפשר כניסה למדשאות ואי  -רכישה של טרקטור  נוי:
נפח הגדל של הגינון ביישוב מתוך חשיבה של התייעלות ומתן מסייע להתמודד עם ה

 שירות איכותי ונכון לאוכלוסייה ולמען קידום הנראות של היישוב.
  קהילה תרבות ופנאי:

 , גם בשל מצבו הרעוע,בשנים האחרונותהפעילות בו פחתה ה יפאב הגיצ -שיפוץ הגיציה 
 ואנו מעוניינים להפיח בו חיים ולקיים פעילויות חברתיות לכלל הציבור בשריד. 

כסאות והתאמת המקרן/או טלוויזיה לצרכים הגדלים  –חידוש ציוד שהתכלה  –מועדון 
של היישוב. בנוסף קנייה של בידורית איכותי במקום הקיימת והמשמשת את כלל 

 המערכות.
ת רמת התאורה ביישוב, קיים פרויקט אותו מובילה קיים רצון להעלות א תאורת רחוב:

 המועצה להחלפת תאורת הרחוב ללד והתאמתה לאזורי היישוב השונים.
הוחלט לתקצב את ההשקעה בהתאם לסקר שקיבלנו מהמועצה, אך עדיין הנושא 
 בבחינה, ותתקיים ישיבה משותפת עם נציגות מהמועצה לבחינת ההצטרפות שלנו.

הצלחנו לגייס מהמועצה  -סככת אבלים בכניסה לבית הקברותבניית  בית עלמין:
 ₪. 100,000הדתית 

עבור הקמת גן שעשועים חדש  80%על קבלת מימון של עד התמודדנו : יםקורא ותקול
אך לצערנו לא זכינו. קיים קול קורא נוסף מטעם המועצה לשיפוץ ,על ראש הגבעה

מגרש הכדורגל עליו ברצוננו גם כן להתמודד, לשם כך תקצבנו את הסכום מדשאת 
  הדרוש למצ'ינג מול המועצה, בתקווה שנזכה.

האגש"ח משקיע היום סכום לא מבוטל וף עם האגש"ח: תפרוייקטי פיתוח בשי
. האגודה הקהילתית מעוניינת להשתתף בהשקעה לפיתוח הרחבה של חדר האוכל

 ינון עם גמר הפרויקט. בפינות ישיבה ושטחי ג
 

 ועד אישר את תקציב ההשקעות, אשר יוצג באסיפת התקציב הקרובה.
 

 .שמריתהוטל לביצוע: 
 

 אישור התקציב השוטף של אגודת מתיישבי: .2
בישיבות תקציב קודמות נדרשנו להתייעל בתחום ניהול מתקני הספורט, התייעלות 

 פריסה השנתית של התקציב. באשר דרשה שינויים הן בכוח אדם והן 
בישיבה זו הוסבר לוועד כיצד השינוי בא לידי ביטוי בתקציב השוטף, ונדרש האישור 

 שלו.
 הועד אישר את התקציב השוטף, אשר יוצג באסיפת התקציב הקרובה.

 
 .שמרית: הוטל לביצוע

 
 קביעת תאריך לאסיפה כללית להצגת תקציב האגודה והועד המקומי: .3

  6.3.19הוועד החליט לקיים אסיפה כללית להצגת תקציבי הועד והאגודה בתאריך ה
 . הודעה מסודרת תשלח בהמשך.20:00יום רביעי, בשעה 

 
 ית כלבים משוטטים ביישוב:ידיון בבע .4

הובא לידיעת הוועד כי התקיימה ישיבה עם פקח המועצה בעניין בעיית הכלבים 
המשוטטים ביישוב. הגיעו תלונות רבות של תושבים בעניין והוחלט בשל כך להגביר את 

. הסברה והעלאת מודעות ביישוב 1האכיפה. הגברת האכיפה תתבצע בשני מישורים: 
ה של המועצה יגביר את האכיפה . אגף האכיפ2לתופעה ולהשפעותיה השליליות. 

 ביישוב, הן בשעות הפיקוח והן במתן הכנסות בגין כלב משוטט. 



 
המטרה היא לאפשר לכל תושב להרגיש בטוח בסביבת היישוב והן לשמור על בעלי 

 החיים שלנו פן יפגעו בעצמם.
 לתשומת לבכם.

 
 שמרית.הוטל לביצוע: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________                                      ____________________ 

 חתימת היו"ר                                                                        חותמת האגודה     

 
 


